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Förord

Bästa ägare av Bella-båten!  

Syftet med den här handboken är att hjälpa dig att använda din båt på ett säkert och angenämt sätt. 
Handboken innehåller detaljerade beskrivningar av båtens, dess utrustning och system samt 
information om hur man använder och sköter båten. Läs handboken noga och bekanta dig med båten 
innan du tar den i bruk.

Ägarens handbok är naturligtvis inte en kurs i sjömanskap eller båtsäkerhet. Se till att skaffa erfarenhet 
av hantering och användning av båten innan du tar ansvaret som båtens befälhavare om detta är din 
första båt, eller om du har bytt till en båttyp som du ännu inte känner till. Båtens försäljare, båtklubbar 
eller de nationella båtförbunden ger gärna information om lokala båtskolor eller rekommenderar 
kunniga lärare. 

Försäkra dig om att de förväntade vind- och vågförhållandena motsvarar din båts båtkategori, och att 
du och din besättning klarar av att hantera båten i dessa förhållanden.
De vind- och vågförhållanden som motsvarar båtkategorierna A, B och C, når upp till mellan storm och 
hård vind med fara för exceptionella vågor och vindbyar. Trots att din båt är konstruerad för sådana 
förhållanden, är dessa förhållanden farliga, och bara en kapabel, utbildad besättning i gott skick med 
en välskött båt klarar av att använda den på ett tillfredställande sätt.

Den här handboken är inte en detaljerad instruktionsbok för underhåll eller felsökning. Ta kontakt med 
båtens försäljare om du stöter på problem. Se alltid till att kompetenta och utbildade personer sköter 
båtens service, reparation och ändringsarbete. Sådana förändringar som kan ha inverkan på båtens 
säkerhetsegenskaper, skall bedömas, genomföras och dokumenteras av kompetenta personer. 
Båttillverkaren kan inte hållas ansvarig för icke godkända förändringar.

I vissa länder krävs körkort eller tillstånd för att använda en båt. Kontrollera vilka lokala regler som 
gäller där du befinner dig.

Håll alltid din båt i gott skick och ta i beaktande slitage som följd av ålder och hårt bruk eller av 
missbruk.  Vilken båt som helst - oberoende hur hållbar den är - kan skadas betydligt om den inte 
används på rätt sätt. Detta passar inte ihop med säkert sjömanskap. Anpassa alltid båtens fart och 
kurs i förhållande till förhållandena till sjöss.

Båten bör alltid ha med sig lämplig säkerhetsutrustning (flytvästar, säkerhetssele, o.s.v.) som är 
avpassad efter båttyp, väderleksförhållanden o.s.v. I vissa länder är denna utrustning obligatorisk. 
Besättningen ska känna till hur all säkerhetsutrustning används samt nödmanövrering (räddning av 
man över bord, bogsering o.s.v.). Båtskolor och båtföreningar ordnar regelbundet räddningsövningar.

Alla ombord på båten ska använda lämplig flythjälp eller flytväst när de befinner sig på däck. Tänk på 
att det i vissa länder är lagstadgat att alltid använda flytplagg som uppfyller nationella bestämmelser. 

FÖRVARA DENNA HANDBOK PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OCH GE DEN VIDARE TILL DEN NYA 
ÄGAREN OM DU SÄLJER BÅTEN. 

Vi vill tacka för att du har valt Bella och önskar dig många trevliga upplevelser ombord.

Bella-Veneet Oy
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1. Allmän information

1

Ägarens handbok hjälper dig att lära känna din nya båts egenskaper, skötsel och service. Separata 
handböcker för installerad utrustning finns bifogade och på flera ställen i handboken hänvisas till dem. 
Givetvis kan du komplettera handboken med handböcker för utrustning som skaffas och installeras 
senare. Egna anteckningar kan göras i slutet av handboken.

Varningar och anmärkningar i denna handbok är definierade på följande sätt:

I handboken används enheter enligt SI-systemet. I vissa fall har andra enheter tillsatts inom parentes. 
Ett undantag till detta är vindhastigheten, som i fritidsbåtsdirektivet anges i beaufort.

Båten och den utrustning som har installerats i varvet har garanti enligt bifogade garantivillkor. 
Separata garantiböcker och leverantörernas kontaktuppgifter för dessa apparater finns bifogade.

Vid andra garantiärenden ska du kontakta din lokala Aquador-återförsäljare. Du kan hitta den 
närmaste försäljaren på www.aquadorboats.fi

 

1.2 Definitioner

1.3 Garanti

Betyder påminnelse om ett säkert tillvägagångssätt eller fäster uppmärksamhet vid ett 
farligt tillvägagångssätt, som kan leda till personskada eller som kan skada båten eller 
dess delar.

OBS!

VARNING!

Betyder att det finns ett allvarligt faromoment, som med stor sannolikhet leder
till död eller permanent handikapp om vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

FARA!

Betyder att det finns ett faromoment som kan leda till personskada eller död om  
vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.
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2. Före användning

2

2.1 Registrering

2.2 Försäkringar

Enligt förordningen om båttrafik skall en båt som är utrustad med utombordsmotor och en båt med 
inombordsmotor eller inumotor med en effekt som överstiger 15 kW/hk, eller en sådan vattenfarkost 
som är försedd med en motor eller segel och vars skrovlängd enligt tillverkarens anmälan är minst 5,5 
m, registreras i farkostregistret i Finland. Du kan få mer information om registrering från lokala 
myndigheter. 

Båtförsäkringen kan täcka olyckor som sker på sjön eller vid transport och dockning. Kontrollera även 
att försäkringsansvaret gäller för skador då båten lyfts upp. Försäkringsbolagen ger noggrannare 
information om olika försäkringsalternativ. 
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3. Innan du lämnar land

3

Bekanta dig med den här ägarhandboken.
Kontrollera alltid minst följande saker innan du beger dig ut på sjön:

Väderlek och väderleksprognos

Lastning

Passagerare

 

Bränsle

Motorn och utrustningen

.

Ventilation (endast i båtar utrustade med en bensindriven inombordsmotor)

Fästande av föremål

Sjökort

Lämna kusten

Tag alltid i beaktande vinden, vågorna och sikten. Är båtens båtkategori, storlek och utrustning samt 
befälhavarens och besättningens färdigheter tillräckliga för det vattenområde dit ni är på väg? I hård 
vind och i stora vågor måste luckor, dörrar och ventiler vara stängda för att förhindra att stänkvatten 
kommer in i båten.

Överbelasta inte båten och fördela lasten rätt. Placera inte tunga föremål för högt upp, eftersom 
båtens stabilitet då kan försvagas. Båtens största tillåtna belastning kan kontrolleras i den tekniska 
delen av denna bok eller på båtens CE-skylt.

Kontrollera att det finns flytväst åt alla närvarande. Kom överens om uppgiftsfördelningen före avfärd.

Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle; även reserv i händelse av dåligt väder och dylikt.

Kontrollera funktionen och skicket på styrningen, elapparaterna och batteriet, och utför de dagliga 
kontrollåtgärderna enligt motorns instruktionsbok. Kontrollera också båtens sjöduglighet: inga bränsle- 
eller vattenläckage får finnas,  säkerhetsutrustningen skall vara med osv. Kontrollera att slagvattnets 
mängd är minimal

Låt fläkten i motorutrymmet gå i minst fyra minuter innan du startar motorn. Starta motorn enligt 
motortillverkarens direktiv. 

Kontrollera att alla föremål är placerade på så sätt att de hålls på plats även i sjögång och hård vind.

Om du inte färdas längs en rutt som du känner till väl, ska du se till att det finns sjökort för ett 
tillräckligt stort område ombord. 

Kom överens med besättningen om vem som tar loss vilket rep o.s.v. Kontrollera att förtöjnings- och 
andra rep inte hamnar i propellern under avgång eller förtöjning.

Man kan inte lita enbart på kartplottern. Därför är det bra att också ha 
traditionella sjökort med till sjöss.

Kontrollera då och då tätningslisterna på alla luckor och skrovfönster. En del av luckorna måste vara 
vattentäta, och därför måste tätningslisterna vara hela. Påverkan av tid och saltvatten kan göra att 
tätningslisterna blir sköra och spricker, och då är de inte längre vattentäta. Alla trasiga tätninglister bör 
bytas direkt för att undvika vattenläckage.
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Vi rekommenderar att en lämplig ram används när båten lyfts. Vid lyft utan ram 
utsätts båtens skrov för stora klämkfarter i sidoriktningen som kan skada båten. Om 
båten lyfts utan ram, se till att lyftlinorna är tillräckligt långa. Lyftlinornas längd är 
lämplig när vinkeln mellan dem är 20 grader. Var försiktig vid lyftet så att inte 
relingen eler någon annan utrustning på båten skadas. Ställ in lyftlinorna så att 
båten är i exakt läge under lyftet. Täck lyftlinorna så att båten inte repas. vistas inte 
under båten medan lyftningen pågår.

När du skaffar en trailer för båten måste du kontrollera med leverantören om att den passar för 
den aktuella båtmodellen. Kontrollera att kölen är placerad rakt på stöden i mitten och att sidostöden 
hindrar båten från att röra sig fram och tillbaka. Surra fast transportrepen. Lämna inte några lösa 
föremål eller för mycket last ombord under transporten. 

Kontrollera följande innan båten sjösätts:
- fästanordningar och dess åtdragning
- slangar, tankar, ventiler, utlopp/inlopp och eventuellt regnvattensdräneringen
- elektriskt kablage
- eventuella skador

4.1 Lyfta båten

4.2 Transport

4.3 Innan båten sjösätts

Kontrollera regelbundet ovanstående under båtsäsongen.  
 

 

4. Transport av båten 

4

OBS!
 

Fäst aldrig lyftrepen i pollare, reling eller andra lösa delar.S
W

E

Lyftåmrode

Förvaringsbock

OBS! Båtens trailer vikt är 1065 kg. Kontrollera att 
ditt trailer har tillräckligt med bärkraft!

Vi rekommenderar att en lämplig ram används när båten lyfts. Vid lyft utan ram 
utsätts båtens skrov för stora klämkfarter i sidoriktningen som kan skada båten. Om 
båten lyfts utan ram, se till att lyftlinorna är tillräckligt långa. Lyftlinornas längd är 
lämplig när vinkeln mellan dem är 20 grader. Var försiktig vid lyftet så att inte 
relingen eler någon annan utrustning på båten skadas. Ställ in lyftlinorna så att 
båten är i exakt läge under lyftet. Täck lyftlinorna så att båten inte repas. vistas inte 
under båten medan lyftningen pågår.

När du skaffar en trailer för båten måste du kontrollera med leverantören om att den passar för 
den aktuella båtmodellen. Kontrollera att kölen är placerad rakt på stöden i mitten och att sidostöden 
hindrar båten från att röra sig fram och tillbaka. Surra fast transportrepen. Lämna inte några lösa 
föremål eller för mycket last ombord under transporten. 

Kontrollera följande innan båten sjösätts:
- fästanordningar och dess åtdragning
- slangar, tankar, ventiler, utlopp/inlopp och eventuellt regnvattensdräneringen
- elektriskt kablage
- eventuella skador

4.1 Lyfta båten

4.2 Transport

4.3 Innan båten sjösätts

Kontrollera regelbundet ovanstående under båtsäsongen.  
 

 



4. Transport av båten 

5

4.4 Förvaringsbock

På bilden visas båtens förvaringsbock och dess mått. Det är viktigt att bocken är tillräckligt stadig så 
att den bär och inte går sönder under båtens vikt. Se till att bocken inte har några utstående spikar 
eller skruvar som kan skråma båtens gelcoat-yta.

Före varje användning av förvaringsbocken ska man alltid försäkra sig om att den är i ändamålsenligt 
skick och håller båtens vikt.
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Byggandet av en förvaringsbock för båten är alltid på kundens eget ansvar.



Exempel på olika typer av förtöjning

5. Förtöja båten vid kajen

6

Om du bogserar en annan båt ska du använda ett tillräckligt hållbart, flytande bogseringsrep. Påbörja 
bogserandet försiktigt, undvik knyckar, och överbelasta inte motorn. Justera bogseringsrepets längd så 
att båten kan styras i alla situationer. Båtens stabilitet kan försvagas vid bogsering. Ägaren bör också 
överväga vilka åtgärder är nödvändiga vid säkring av bogseringsrepets infästning.

6. Bogsera båten

VARNING!
Spänningen i bogseringsrepet är stor under bogsering. Om det brister kan
den ända som gått av ha en hastighet som är livsfarlig. Vistas aldrig i linje med
förlängningen av repet. 

När du landsätter eller förtöjer båten vid en kaj måste den förtöjas på ett korrekt sätt. Grundregeln är 
att båten måste fästas så att den kan stå emot hård vind och höga vågor. Båten får aldrig fästas 
temporärt om inte besättningen är i närheten. Även eventuella skador på andra båtar och exempelvis 
kölvattnet från andra båtar som passerar bör tas i beaktande. Båten ska inte fästas vid kajen på ett 
sådant sätt att den inte kan röra sig. Repen måste vara tillräckligt långa och så horisontella som 
möjligt. På så sätt kan båten höjas och kränga utan att röra sig horisontellt.  Du behöver två 
förtöjningsrep för både för och akter. Repen på fören bör vara utrustade med elastiska stötdämpare 
och repen på aktern bör vara ungefär lika långa som båten. Du kan fästa repen med en lämplig knop, 
men numera kommer många rep utrustade med ett fästningsspänne. Kontaktpunkterna för rep med 
spännen ska kontrolleras regelbundet med avseende på slitage.

När du bogserar eller blir bogserad, kör alltid med lägsta hastighet. 
Om det är fråga om en deplacementbåt, överskrid aldrig skrovhastigheten vid bogsering. 

OBS!

Bogseringsrepet skall alltid fästas så att det kan lossas under belastning
(förtöjning vid en pollare utan knutar eller lås).

OBS!
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FÄSTPUNKTERNAS BROTTHÅLLFASTHET 550 BR
Bog framåt riktad ankrings- eller bogseringskraft kN 15,1

framåt riktad hållkraft kN 12,4

Akter akteråt riktad hållkraft kN 10,5

7. Ankring och förtöjning

7

Förtöj alltid båten omsorgsfullt även på skyddade ställen, eftersom förhållandena kan ändra snabbt. 
Förtöj inte båten med aktern mot öppet vatten, eftersom höga vågor i sådana fall kan komma in i 
båten. Förtöjningsrepen skall vara utrustade med elastiska stötdämpare för att utjämna spänningen. 
Använd tillräckligt stora fendertar för att förhindra båten att skava. 

Det ligger på ägarens/användarens ansvar att se till att förtöjnings-, bogserings-, och ankarrepen samt 
ankare passar för båtens bruk, d.v.s. att repens och kättingarnas brotthållfasthet inte överstiger 80% 
av motsvarande fästpunkters hållbarhet. Slitage på repen och den försvagning av styrkan som 
orsakas av knoparna bör tas med i beräkningen.

Om du tar i land i en naturhamn måste du kontrollera att vattendjupet är tillräckligt. LÄGG ANKARET 
TILLRÄCKLIGT LÅNGT FRÅN STRANDEN. Lämpligt ankarfäste uppnås då repet är 4-5 gånger 
längre än vattendjupet. På bilden finns fästpunkter som används vid förankring, förtöjning och 
bogserin.

VARNING!

Försök inte stoppa båten för hand och sätt inte din hand eller fot mellan båten och 
bryggan, stranden eller en annan båt. Öva att ta i land i bra förhållanden och använd 
motorkraft med måtta men målmedvetet. 

OBS!

Tänk på att vinden kan vända, vattenytan kan stiga eller sjunka, svallvågor kan
 förekomma o.s.v. när du förtöjer båten.

Brotthållfastheten för rep eller kättingar får inte överstiga brotthållfastheten
för fästpunkten i fråga. 

OBS!
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8. Lämna kusten

8

  

1. Fäst alla lösa objekt.
2. Alla passagerare måste använda flytväst.
3. Alla passagerare måste sitta ned medan båten rör sig.
4. Minst två personer måste kunna styra båten.
5. Var speciellt noga med att fylla bränsletanken på rätt sätt.
6. Lyssna på en väderleksrapport innan du ger dig av.
7. Informera dina anhöriga om din planerade färdväg.

1. Läs igenom instruktionshandboken från motorns tillverkare.
2. Kontrollera att det inte förekommer läckage av bränsle eller olja i motorn.
3. Kontrollera att det finns bränsle i tanken.

5.

6.

8.1 Säkerhetsinstruktioner

8.2 Starta motorn

 4. Använd inte båten om den har större motoreffekt än den största tillåtna motoreffekten som anges     
    på tillverkarens skylt. 

Starta motorn enligt tillverkarens instruktioner.
Om motorn inte startar hittar du instruktioner i tillverkarens handbok. Om motorn fungerar dåligt ska du 
stänga av den och följa instruktionerna i tillverkarens handbok. Kontakta återförsäljaren om det 
behövs.

Fäst linan till nödbrytaren vid din hand eller fot, omedelbart efter det att du har lossat på 
förtöjningsrepen. Mer specifika instruktioner finns i motorns handbok. Speciellt när du kör båten ensam 
är det mycket viktigt att båten stannar om du faller överbord eller snubblar ombord. Kom dock ihåg att 
ta bort linan från handen innan du går i land.

7.

1. Kontrollera att kylsystemet fungerar korrekt. (se motorns instruktionshandbok)
2. Kontrollera att motorn fungerar som den ska.
Om motorns varningslampor eller ljudsignaler aktiveras ska du omedelbart slå av motorn.

8.3 När motorn har startats

Nödbrytaren (utombordsmotorer)

VARNING!

1. Använd inte simnivån medan motorn är igång.
2. Slå av motorn om du behöver öppna motorhuven.
3. Slå av motorn om du behöver kontrollera propellern.
4. Slå inte av huvudströmbrytaren medan motorn är igång.
5. Kontrollera att inga avgaser kommer in i båten eller utgör fara för andra.

OBS!

Kontrollera om motorn har en extra kran för vattenintag. 
Denna kran bör vara öppen innan motorn startas.

VARNING!
Låt fläkten i motorutrymmet gå i minst fyra minuter innan du startar motorn. 
Ventilation avlägsnar bensinångor från motorutrymmet vilket undanröjer
en möjlig brandrisk.

4min
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9. Kontroller

9

 

Anger trycket för
motoroljan. Kontrollera det
normala tryckintervallet i
instruktionshandboken för
motorn.

Anger hur mycket bränsle
 (ungefär) som finns
 kvar i tanken. Kontrollera 
att du har tillräckligt 
med bränsle innan du beger
 dig ut på sjön.

Visarna varierar mellan olika motortillverkare.
I handboken från tillverkaren kan du se hur 
andra visare ska användas och justeras.

Motoroljetryckmätare

Bränslemätare

OBS ! Bränslemätaren visar exakt
rätt bara när båten är helt i
horisontalläge.

Hastighetsmätare

Varvräknare

Visare för motorns 
kyltemperatur

Anger båtens 
hastighet I km/h eller 
knop

Anger motorns varvtal
per minut (RPM).

Anger motorns kyltemperatur. 
Kontrollera det normala 
temperaturområdet i motorns 
instruktionshandbok.

KNOTS

OBS!

Kontrollera motortillverkarens
handbok för rätt intervall 
vad gäller varv/min. 

Trim

Voltmeter

Amperemätare

Anger positionen för 
inombordsmotorn och visar 
bogpositionen i horisontell nivå.

Mäter batteriets skick
i volt (likström).

Mäter strömstyrkan i elsystemet.
Kontrollera motortillverkarens 
handbok för rätt strömintervall. 

9.1 Visare
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9. Kontroller
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9.2 Bryter

Ljudsignal

Trim

Vindrutetorkare

Ankarljus

Navigationljus

Kompassljus

Kabinljus

Defroster

Däckljus

Länspump

Pentrypump

Motorrumfläkt. Endast i bensin inombordare. *

Sökljus

Lyfta up och lägga ner pentry

Öppning / stängning av soltakkk

Ankarvinsch

Navigationljus / ankarljus

Tom / extra Tangentbord / mätarbord ljus

Kylskåp

Med dessa omkopplare kontrollerar du olika funktioner i båten. Vilka omkopplare som finns i din båt 
beror på båtmodell och utrustningsnivå. Lär känna omkopplarnas fuktioner innan du ger dig ut på sjön.
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9. Kontroller
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Beroende på motorns tillverkare kan det förekomma styrsystem med olika driftprinciper, exempelvis 
kabelstyrning eller hydraulisk styrning. Vissa modeller kan även ha servostyrning. All utrustning 
behöver regelbundet underhåll för att kunna fungera korrekt.

A Neutralläge - motorn kan endast starta
i det här läget.

B Framåt - tryck frikopplingsknappen B2
när du vill lägga i växeln framåt.

C Back - lägg inte i backväxeln direkt.

D Neutral - knapp för neutralväxel
för att värma upp motorn.

E Trim - justering av trimvinkeln
uppåt eller nedåt.

En nödbrytare är kopplad till kontrollerna. Nödbrytaren( F) stänger av motorn om du snubblar eller 
faller överbord (modeller med utombordsmotor). Använd alltid en nödbrytare om en sådan finns 
tillgänglig.

När båten lyfts i plan måste motorn sättas ned helt. När båten är i plan kan fören lyftas upp så att 
körhöjden passar för väderleksförhållandena. Undvik överdriven kavitation. Vid körning mot vågor ska 
fören justeras nedåt så att färden blir mjukare. Vid körning i samma riktning som vågorna lyfts fören 
uppåt, så den inte dyker. Tänk på att om båten körs i fel trimvinkel kommer motorn att belastas onödigt 

Fjärrkontrollutrustning                                                   Exempel på handtagens olika positioner

9.4 Nödbrytare

9.5 Trim (justering av trimvinkeln)

VARNING!

Felaktigt underhåll av kontrollerna kan leda till att du förlorar kontrollen över båten.

OBS!
Bilden som visar handtaget är avsedd för information. Kontrollera i motortillverkarens 
handbok hur det handtag som sitter i din båt fungerar. 

VARNING!

En roterande propeller är livsfarlig för en person som har fallit i vattnet.

9.3 Styrning
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10. Stabilitet
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VARNING!

Använd fläkten i maskinutrymmet minst fyra minuter innan motorn startas.

10. Stabilitet

Flipper-båtarna är formgivna för att vara stabila genom att stora tyngder har placerats lågt och genom 
att den öppna däckytan och andra utrymmen på däcket är relativt små. Kom dock ihåg att stora 
brytande vågor alltid är en fara för stabiliteten.

Tänk på att stabiliteten försämras av alla vikter som placeras högt. Alla förändringar i placeringen av 
vikterna (t.ex. tillsättande av ett fisketorn, en radare eller rullmast, byte av motor o.s.v.) kan ha en stor 
inverkan på din båts stabilitet, trim och prestanda. Ta kontakt med båttillverkaren om du planerar 
förändringar av detta slag.

Vattenmängden i slaget bör hållas minimal.  I hårt väder bör luckor, fack och dörrar hållas stängda för 
att minimera risken för att de fylls med vatten.

Tänk på att stabiliteten kan försämras under bogsering eller då tunga föremål lyfts med hjälp av 
dävertar eller bommar.

Kontrollera även att maskinutrymmets fläktkanaler är öppna och att där inte finns skräp eller annat 
dylikt. Se till att kylvattnet strömmar som det ska efter det att motorn startats.

Stäng av motorn innan du börjar fylla bränsletanken. Det är förbjudet att röka eller använda någon form 
av öppen eld under tankningen. Använd inte kopplingar eller apparater som kan förorsaka gnistor.

Använd inte plasttratt när du tankar på en bensinstation, eftersom den förhindrar urladdningen av den 
statiska elektriciteten mellan påfyllningspistolen och -beslaget. När tanken är fylld ska du kontrollera att 
inget bränsle har läckt ut i slaget, och tvätta omedelbart bort eventuellt utspillt bränsle. Avlägsna 
eventuellt läckt bränsle och rengör utrymmet från alla bränslerester.

 Förvara inte reservkanistrar löst eller i ovädrade utrymmen. Utrustning som innehåller bensin får inte 
bevaras på ställen som inte är avsedda för det.

Förvara inga lösa föremål i motorutrymmet, eftersom de kan röra vid heta maskindelar eller skada 
bränslerör och -slangar om de rör på sig. Kontrollera årligen att bränsleslangarna inte är slitna vid 
genomföringarna.

   11. Risk för brand eller explosion

11.1 Motorer

11.2 Övrig utrustning som använder bränsle

Bekanta Dig noggrant med all utrustning på båten. Anordningarnas bruksanvisningar finns i samma 
förpackning som ägarens handbok.

Försäkra Dig om tillräcklig luftkonditionering för att undvika kvävningsfara. 
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Kontrollera att brandsläckningsutrustningen är lätt att komma åt även när båten är lastad.
Informera alla i besättningen om var brandsläckningsutrustningen finns och om dess funktion, 
utsläppsmunstyckenas placeringar i det fasta släckningssystemet, samt nödrutternas och utgångarnas 
placeringar.

Håll slaget rent och kontrollera regelbundet med avseende på eventuella bränsle- och gasångor eller 
bränsleläckage.

Fäst inte fritt hängande gardiner eller andra tyg ovanför spisen eller i dess närhet. Förvara inte heller 
brännbara ämnen i motorutrymmet. Om icke-brännbara ämnen förvaras i motorutrymmet, måste de 
säkras så att de inte kan falla eller förflytta sig på maskineriet. De får inte heller utgöra något som helst 
hinder för att komma in i eller ut ur utrymmet.

Utgångsluckorna, förutom huvudöppningens dörrar eller luckor med permanent fästa stegar, är 
försedda med en symbol.

Kom ihåg att aldrig
- blockera gångarna till utgångsöppningarna och luckorna.
- förhindra åtkomligheten till säkerhetsutrustningen, t.ex. till bränsleventilerna, gasventilerna eller       

elsystemets brytare.
- lämna båten oövervakad när spisen eller värmare är i bruk.
- göra ändringar i något av båtens system (speciellt el-, bränsle- eller gassystem) eller låta en 

obehörig person göra ändringar i något av båtens system.
- fylla på någon bränslebehållare eller byta gasflaska när maskineriet är igång eller när kok- eller 

värmeapparaten används.
- röka medan du handskas med bränsle.
- täppa inte till tillträdet till handsläckaren i skåpet.

Din båt är utrustad med en pulversläckare på 2 kilogram. Ta del av hur släckaren används så att du vid 
behov raskt kan använda den.
Handsläckarna bör kontrolleras årligen. Över tio år gamla släckare godkänns inte utan en ny 
provtryckning av tryckkärlet. Om handsläckarna byts ut, bör de nya släckarnas släckningskapacitet 
vara minst motsvarande de gamla släckarnas. Fyll på eller byt ut det fasta släckningssystemet om 
användningstiden löpt ut eller om systemet varit i användning. Om du byter ut delar av systemet, får 
du endast använda delar som motsvarar de gamla och vars tekniska brandsläckningskapacitet 
motsvarar de gamla delarnas.

När båten körs skall den vara försedd med handsläckare vars effekter och placeringar står i punkt 19. 
Teknisk specifikation, 21. Utrustning och 22. Utrustningens placering.

12.1 Brandsläckare

Bild 4. Varningsskylt om att stänga av motorn och fläktarna innan det fasta släckningssystemet 
utlöses.

OBS!

Innan brandsläckaren används ska motorn och fläktarna stängas av.

S
W

E



13. Korrekt användning - andra rekommendationer och riktlinjer
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13.1 Ventilation

I oförmånliga förhållanden (medvind) och i låg hastighet kan avgaserna tränga in genom en öppen 
hyttdörr. Håll dörren stängd om du känner lukten av avgas inne i båten, och vädra via däcksluckorna.

Se också till att vädringen i sovutrymmena är tillräcklig och vädra när spisen används.

Försäkra dig om tillräcklig ventilation vid användning av bränsle som inte isolerats från 
inomhusutrymmet och försäkra dig om att anordningar med skorsten alltid fungerar ändamålsenligt.

VARNING!
Anordningar med öppen låga som använder bränsle förbrukar syre i kajutan och lösgör
förbränningsprodukter i båten. Ventilation är obligatorisk vid användning av anordningar.
Ventilationsöppningarna måste vara öppna vid användning av anordningarna. 
Ventilationsöppningarna får aldrig täppas till och man skall försäkra sig om att anordningarna
fungerar felfritt.

13.2 Säkring av lös utrustning

13.3 Respekt för miljön

ökar.

Fäst all tung utrustning, som t.ex. ankare, stadigt på plats innan du kastar loss.
Lösa föremål på durken kan under körning störa föraren eller söndra konstruktioner.

Alla sjöar och skärgårdar är unika och bevarandet av naturen är dessutom en hedersfråga för 
sjöfararen. 
Undvik därför:

- bränsle- eller oljeläckage
- att släppa ut avloppsvatten ut i sjön
- att lämna skräp eller avfall på stränder eller i sjön
- att släppa ut tvättmedel eller lösningar i vattnet
- att ha högt oljud på sjön eller i hamnarna
- att åstadkomma svallvågor speciellt på smala ställen och i grunt vatten

Inom Östersjön får ej septiktankens innehåll släppas ut i sjön i närheten av stränderna. Använd 
sugtömningsstationerna för att tömma septiktanken.

Följ även andra lokala miljölagar och bestämmelser. Bekanta dig med internationella regler om att 
förhindra förorenande av haven (Marpol) och respektera dessa.

Underhåll avgassystemet och modifiera det inte på något sätt så att ljudnivån för omgivningen 
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13. Korrekt användning - andra rekommendationer och riktlinjer

13.4 Kolmonoxidrisk

FARA!
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14.1 Trimjusteringar 

Du kan justera båtens körhållning genom att använda trimplanen.  Grundriktningarna är enligt följande:
         - i hastigheter när båten halvplanar ska läget vara "fören ned".
         - när båten är i plan och vågorna är små ska du långsamt lyfta fören och följa loggen för att 

avgöra hur länge hastigheten stiger.
         - i motvågor ska fören justeras nedåt så att färden blir mjukare. Vid körning i samma riktning 

som vågorna lyfts fören uppåt, så den inte dyker. I sidovind kan du justera trimplanen så att 
båten går helt rakt.

Lär dig sjöfartsreglerna, t.ex. med hjälp av publikationen "Regler för sjötrafiken" och följ deras 
instruktioner samt COLREG:s krav (internationella regler för att undvika kollisioner på sjön). Navigera 
omsorgsfullt och använd nya eller uppdaterade sjökort. 

Anpassa alltid hastigheten till förhållandena och omgivningen. Tänk på:
- vågorna (fråga även passagerarnas åsikt om lämplig hastighet).
- båtens egna svallvågor (som störst då båten lyfts i plan, som minst i deplacementsfart, d.v.s. 

under 6 knop). 
- sikten (öar, regn, motsol).
- ruttkännedom (den nödvändiga tiden för navigering).
- ruttens trängsel (andra sjöfarare, oljud och svallvågor i stränderna).
- tillräckligt utrymme för att stanna och manövrera för att undvika kollisioner.

Följ förbud mot att förorsaka vågor.  Sänk hastigheten och minska på svallvågorna av artighetsskäl, 
samt för din egen och andras säkerhets skull.

14. Styregenskaper

VARNING!
Justera trimvinkeln i höga hastigheter försiktigt - justeringen påverkar drastiskt båtens beteende.
Kör inte med fören för lågt, eftersom båten kan vända överraskande.

VARNING!
Vågor försämrar styrförmågan och kränger båten. Tänk på detta och sänk hastigheten 
när vågorna blir större.

Kör inte med full hastighet i farleder med mycket trafik eller om sikten är begränsad t.ex.
på grund av väderlek eller sjögång. Lägg märke till och följ hastighetsbegränsningarna och
förbud mot att orsaka svall.

Undvik snabba styrrörelser vid hög hastighet.

14. Styregenskaper

Kör inte båten med hög hastighet då båtens trimvinkel är negativ (fören nere). 
Båten kan lutas åt sidan och vid vändningar kan det förekomma instabilitet. 
Använd negativt trim när du accelerar från deplacementhastighet till planhastighet och 
på lägre planhastigheter i sjögång (kan tillämpas i båtar med en maskinell trimvinkelreglering
”power trim” av propellanording).

VARNING!

VARNING!

VARNING!
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14.2 Start av motorn

Kontrollera att växeln är i neutralläge innan motorn startas enligt anvisningarna på skylten (bild 7), 
som är fäst framför förarplatsen. Annars kan en plötslig och snabb start vara farlig för personer i båten.

Bild 7. Varningsskylt om att starta motorn endast i neutralläge.
 
När båten körs ska huvudströmbrytaren alltid vara i läget ON (ström PÅ).  Om din båt har ett dubbelt 
batterisystem måste du se till att båda batterierna är i läget ON under körningen. Bekanta dig med 
instruktionerna i avsnitt 21. Utrustning och 29. Elsystem. 

14. Styregenskaper
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Att köra är lätt i vackert och lugnt väder, bara du håller tillräcklig utkik, vilket också COLREG:s  regler 
(internationella regler för att förhindra kollisioner till sjöss) förutsätter. Se alltid till att sikten är så god 
som möjligt från förarplatsen:

- Placera passagerare, gardiner o.s.v. så att synfältet inte begränsas.
- Kör inte kontinuerligt med båten i halvplan, eftersom sikten då är försämrad p.g.a. aktertrim.
- Justera båtens gångläge med trimplanen och motorns trimvinkel (power-trim) så att förens lyft 

inte försämrar sikten.
- Använd vindrutetorkare vid behov.
- Öppna takluckan och håll utkik genom den när sikten är dålig.
- Kom ihåg att titta akterut, speciellt i skeppsfarleder.

Lägg märke till att förarens sikt från förarplatsen kan vara förhindrad på grund av båtens stora 
trimvinkel eller av andra faktorer; bl.a. då båten lyfts i plan från deplacementfart och 
sjögångsförhållanden.

Använd lämpliga navigationsljus efter mörkrets inbrott eller vid dålig sikt (t.ex. dimma). Släck 
innebelysningen om den, direkt eller indirekt, försämrar sikten.

Båtens arbetsdäck är utmärkta i bild 8.

På andra områden, t.ex. förarhyttens tak (HT- och kabinmodeller), bör ingen vistas eller gå under gång.

En person som fallit över bord har lättast att komma ombord i lugnt väder med hjälp av 
räddningsstegen på badplattformen. Stegen kan också dras ner från vattnet. 

Bild 8. Placeringar för arbetsdäck och räddningsstege samt räddningsflottens plats.

16. Skydd mot och åtgärd vid man överbord

15. Sikt från styrpositionen

S
W

E



19

Håll båten ren och snygg. Detta ökar trivseln och säkerheten samt båtens återförsäljningspris.

Tvätt och vaxning räcker vanligtvis för att sköta om däcket och sidorna. För tvättandet passar 
båttvättmedel bäst. Använd inte kraftiga lösningar, eftersom de kan göra armerade plastytor matta. För 
att ta bort smuts som beror på slitage eller ingrodd smuts kan lätt slipande vax användas. För vaxning 
rekommenderar vi inte att du använder vax som innehåller silikon, eftersom de försämrar adhesionen 
till harts och färger och således försvårar reparation av eventuella skador.

Tvätta bottnen omedelbart efter det att båten har lyfts upp. Sjögräs och dy lossnar lättare innan det har 
hunnit torka.

 

Syftet med ägarhandboken är att göra användaren bekant med den nya båtens egenskaper, och att 
instruera användaren om att använda den på ett korrekt sätt. Ingen båt eller motor klarar sig utan 
underhåll. För att spara tid och pengar är det viktigt att regelbundet utföra underhåll på båten och 
motorn. Detta hindrar att defekter uppkommer. 

Under båtsäsongen är det enkelt och bekvämt att underhålla båten.  I vanliga fall är det tillräckligt att 
bara hålla båten ren. De bästa rengöringsmedlen är de med låg fosfathalt eftersom de inte är skadliga 
för miljön.  Båtar som består av förstärkt plast bör vaxas minst två gånger per säsong och en ny båt 
bör alltid vaxas innan den tas I bruk. 

18.1 Regelbundet underhåll av båten

Utför nödvändiga serviceprocedurer enligt ägarhandboken för motorn och annan utrustning (se 
bifogade böcker). Om din båt förvaras utomhus eller i ett fuktigt utrymme ska den tömmas på textil och 
annan utrustning som kan mögla eller rosta i fuktiga miljöer. Rep ska tvättas med färskvatten och 
slitna rep ska bytas ut.

Tappa ur tankarna och lämna ventilerna delvis öppna.

Elektriska instrument skyddas bäst mot rost och stöld genom att man avlägsnar dem och förvarar dem 
i ett torrt utrymme under vintern. Avlägsna även batterierna, flytta dem till en varm och torr plats, och 
ladda upp dem minst två gånger under vintern. Spraya elsystemets anslutningar med ett lämpligt 
antifukt- och antirostämne för att ta bort fukt och hindra rost från att uppkomma.

Kontrollera skrovet och sandpappra eventuella hål så att fukten som har trängt in kan torkas ut.

  18.  Underhåll

17.1 Tvätt och rengöring

17. Allmänna serviceinstruktioner
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För att motorn ska fungera på ett effektivt sätt måste den underhållas med regelbundna intervall. Om 
du för en loggbok för motorn underlättar det uppföljningen av underhållet. I loggboken kan du 
anteckna drifttimmar, oljebyten och service- och kontrollprocedurer, alla reparationer samt när 
bränsletanken har fyllts. Följ serviceinstruktionerna i handboken till punkt och pricka. Om du inte har 
någon servicehandbok för motorn kan du få en från tillverkaren eller importören. Under båtsäsongen 
rekommenderar motorns tillverkare att du utför följande service:

- byt olja
- kontrollera mängden olja före avfärd 
- smörj de andra områdena som ska smörjas
- kontrollera kylsystemets funktion
- kontrollera bränslesystemets funktion
- rengör sedimentskålarna i bränsletanken och i förgasaren
- byt och rengör filtret
- kontrollera den elektriska utrustningen, smörj och rengör beslagen
- kontrollera batterivattnet
- kontrollera motorn externt.

Om defekter uppkommer trots detta noggranna underhåll ska du omedelbart kontakta återförsäljaren, 
tillverkaren, importören eller en serviceverkstad.

Bekanta dig med de serviceprocedurer som finns i motorns ägarhandbok. 
Om motorn inte har några defekter kan du utföra vinterunderhållet själv. Framför allt vid förvaring av 
en inombordsmotor måste du överväga risken för att den fryser. Vid omsorgsfull vinterkontroll, service 
och reparationer tillsammans med rätt användning av motorn kommer motorn att fungera problemfritt i 
flera år. När alla procedurer har utförts korrekt kan du starta motorn i början av säsongen utan att 
försenas av bortglömda reparationer och kontroller. Kom ihåg de regelbundna servicedatumen!

18.2 Regelbundet underhåll av motorn

18.3 Vinterunderhåll av motorn

18.5 Vinterförvaring av båten

18.4 Åtgärder före vinterförvaring

Om det förväntas bli kallt ska du tömma kylarvätskan enligt instruktioner i motorhandboken. Töm även 
sötvattenbehållaren, varmvattenberedaren, WC:n och septiktanken.

Lyft upp Aquador-båten i land i god tid före isläggningen. Båten är inte avsedd att köras eller förvaras I 
isförhållanden.

Kontrollera dessutom att det inte finns vatten eller andra vätskor som kan frysa i slangarna.

Avlägsna batteriet från båten för vinternförvaring. De flesta batterier tappar sin effekt och kan skadas 
om de djupurladdar sig.

Ju större båten är, desto mer tid och arbete måste du lägga ned för att utföra korrekt vinterunderhåll 
för din båt. Vinterförvaring av en stor båt kräver mer ansträngning. Båten måste stödjas så att dess 
egen vikt inte ger några skador på skrovet. Båten måste täckas noggrant och täckramen ska byggas 
på ett sådant sätt att luften kan flöda fritt. Fäst inte presenningen vid skrovet. Täckskyddet ska vara 
tillräckligt sluttande för att snö lätt ska kunna glida av.
 
Ändringar i vädret kan lätt skada båtens yta och när vatten fryser utvidgar det sig och kan skada 
motorn, den förstärkta plasten samt trädelarna. Du måste även se till att vädringen i båten är tillräcklig 
under vinterförvaringen. Kontrollera båtens skick även under vintern. 

18. Underhåll
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När du har sjösatt båten ska du öppna alla ventiler i in- och utloppen och kontrollera att slangarna och 
beslagen inte läcker. (Placeringen av ut- och inloppen visas i handbokens tekniska avsnitt.) Ta ombord 
säkerhetsutrustningen på båten innan du lämnar land.

Om det uppkommer fel på motorn eller annan utrustning ska du i första hand kontakta leverantören.

Små skador i ytskiktet (på gelcoaten) på båtens skrov eller däck kan repareras själv. För att 
slutresultatet skall bli snyggt och skadan osynlig, krävs det dock skicklighet och mycket arbete.

Reparationsinstruktioner:
- Skydda omgivningen kring det område som skall repareras med tejp.
- Snedda skadans kanter genom slipning och rengör med aceton.
- Blanda 1,5-2% härdare i gelcoaten.
- Bred ut gelcoaten på stället som skall repareras på så sätt att ytan blir något högre än den 
omgivande 
  ytan.
- Placera försiktigt tejp på reparationen.
- Avlägsna tejpen och slipa vid behov reparationen snygg efter det att gelcoaten har härdat.
- Polera reparationen med polerpasta.

Färgtonerna som används på båten anges i appendix. Noggrannare instruktioner om reparationen får 
du av auktoriserade återförsäljare.

Större skador bör repareras av auktoriserade återförsäljare.

18.7 Reparationer

OBS!

Vissa eftermontage och ändringar kan orsaka skada på båtens konstruktion eller vara 
en fara för säkerheten då det utförs på fel sätt. Ta kontakt med båttillverkaren eller en 
auktoriserad återförsäljare innan du gör eller låter göra t.ex. nya jordningar, luckor 
o.s.v.

OBS!

Slå av strömmen när du utför service på elapparaterna. Om du är tvungen att förnya 
elapparater, ska du kontrollera att de är lämpliga för båtens spänning. 

18.6 Åtgärder i början och slutet av båtsäsongen

En ny båt behöver egentligen inget särskilt underhåll i början av säsongen, men om du seglar i 
smutsiga vatten bör du tänka på att det finns mycket skal och alger i vattnet. Skalen fäster sig lätt vid 
de delar av båten som är under vattenytan och de är mycket svåra att få bort.  Du kan undvika det 
genom att måla båtens botten med en grundfärg före båtsäsongen. Vid slutet av båtsäsongen måste 
du lägga upp båten tillräckligt tidigt för att den ska kunna torka innan vinterfrosten börjar. Underhållet i 
slutet av säsongen måste göras mycket omsorgsfullt, eftersom det avgör huruvida du kan sjösätta 
båten så tidigt som möjligt. Rengör båten noggrant. Ta bort alla lösa delar och framför allt tyger och 
lagra dem på ett torrt ställe. Utför service på, rengör och kontrollera all båtens utrusning under slutet 
av säsongen. Skaffa all utrustning som behövs i slutet av säsongen, medan du fortfarande kommer 
ihåg vad du behöver.
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18.8 Underhåll av relingen

Tänk på följande när du handskas med relingen av syraskyddat stål:

När du lyfter båten ska du inte använda stålkablar eller schacklar i direkt kontakt med de 
syraskyddade komponenterna.
Det är även viktigt att se till att båten och båtens delar inte blir repade eller skadade under transporten. 
Om några skador inträffar måste de skadade relingarna och beslagen putsas och vaxas noggrant.
För att hålla de syraskyddade delarna av båten i gott skick måste du rengöra och vaxa delarna minst 
två gånger per säsong. I slutet av säsongen när båten övergår till att vinterförvaras måste du också 
rengöra och vaxa relingen.  Om du gör detta kommer relingen att förbli ren och funktionell under en 
lång tid.

18.9 Underhåll av teakytor

När du hanterar teak är det bra att komma ihåg följande tre principer:
- Undvik starka lösningsmedel, använd endast oljebaserad tvål.
- Spraya inte teakytor med en högtryckstvätt.
- Om du rengör teak genom att borsta ska du endast använda en mjuk borste och undvika 

att borsta längs nåtarna. 

18.9.1 Fläckborttagning

Om det uppkommer fläckar på en teakyta ska du ta bort dem manuellt genom att slipa försiktigt. 
Använd sandpapper med en grovhet som inte överstiger 60. Slipa längs med fibrerna i träet.

18.9.2 Teak som grånar

Teak reagerar på syra i luften och på dagsljus, och grånar över tiden. Ett koppartak ser grönt ut på 
grund av samma fenomen. Under det oxiderade gröna lagret finns kopparfärgad koppar. Samma sak 
gäller för teak - den oxiderade gråa ytan är bara ett par tiondelar av mm tjock och skyddar den verkliga 
teakytan. Under det oxiderade lagret finns det fortfarande en yta med utmärkt kvalitet.

18.9.3 Behandla teak med olja

Om du vill kan du behandla teakytor med olja, men eftersom teak redan innehåller olja är proceduren 
inte absolut nödvändig. Om du använder olja är det också viktigt att komma ihåg att inte använda för 
mycket olja, eftersom det gör ytorna hala.

18.9.4 Unerhåll av kapell

Vi rekommenderar att Sunbrella-tyget rengörs regelbundet så att inte smutsen och fettet glir ingrott. 
Borsta löst sittande smuts med en borste och kölj med varmt vatten. Tvätta kapellet med vatten som är  
ca 30 °C och en mild tvållösning. Efter tvätt skölj med vatten. Använd inte lösningsmedel för rengöring 
av kapellet. Torka väl. 

18.9.5 Underhåll av glidskenor

För att skjutdörrar och luckor ska fungera smidigt, smörj glidskenorna regelbundet med silikonfett eller 
silikonspray.

18.9.6 Rengöring av materialen I strypulpeten

Ytbeläggningen vid styrpulpeten ska rengöras med en svamp som inte luddar eller en mjuk borste. 
Använd enbart vattenlösliga rengöringsmedel, till exempel vanligt diskmedel. LÖSNINGSMEDEL OCH 
TYGER ELLER DUKAR SOM KAN SLITA PÅ YTAN FÅR INTE ANVÄNDAS. Skölj slutligen väl med 
rent vatten.
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Ägarens handbok
Tekniskt avsnitt

Ägarens handbok
Teknisk del



 525 kg

19. Tekniska data 550 BR
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Båten har ett serienummer, CIN-koden. CIN-koden är märkt på aktre sidan av båtens skrov på styrbords sida. 
Du kan anteckna CIN-koden i tabellen nedan. Nämn CIN-koden samt båttypen då du har ärende till 
båttillverkaren eller återförsäljaren för att underlätta leveransen av rätt reservdelar. Om du behöver gelcoat för 
reparation bör du nämna koden för rätt färg då du beställer färgen. En del av informationen finns på tillverkarens 
skylt, som är fäst vid båten. En fullständig beskrivning av informationen ges i motsvarande avsnitt i handboken.

P.g.a. produktionstekniska skäl, kan det förekomma små skillnader i huvudmått och volymer. En del av 
utrustningen som beskrivs i handbokens tekniska avsnitt kan finnas tillgänglig som tillval.
Tänk på att tankarnas hela kapacitet inte alltid kan användas på grund av trim- och lutningsvinklarna. Du bör 
alltid ha med dig reservbränsle på omkring 20 % av bränslekapaciteten.   

Teknisk information:
Konstruktör 
CIN-kod 
Motorns serienummer
Plattans serienummer
Huvuddriftens serienummer
Skrovmaterial 
Båtkategori

Färgkoder:
Vitt Ral 9003
Grå Ral 7016

Tank volymer:

Vatten 

Bränsle

Elsystem:
Spänning

Huvudmått:
Total längd
Skrovlängd
Största bredd
Djupgång med maximalt tillåten last
Största höjd från vattenytan

Vikt utan last, vätskor och utrustning
Inkl. max. motorn

Trailer vikt

Högsta rekommenderade antal personer ombord

Högsta rekommenderade belastning 
inklusive passagerarnas vikt

Maskineffekt och maxhastighet:
Högsta rekommenderade maskineffekt
Maxhastighet med den starkaste
rekommenderade motorn

Brandsläckare:
Handsläckare Kidde 13 A 70BC 2kg

Länspump:
Pumpeffekt angiven av tillverkaren  

40 l/min

polyesterharts/glasfiberarmering

Bella Team

C (Kust)

983 kg

1062 kg

605 kg

 

105 l / 79 kg

12 V DC

100 Ah

5,53 m
5,53 m
2,15 m
0,33 m
1,28 m

- l

85 kW (115 hk)

ca. 39 knop

1587 kg

 7

Manuel länspump
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Start batteri

Septik tank  - l

*Extra utrustning

Största rekommenderat motorn
(Mercury 115 HK) 260 kg

Vikt av alla vätskor, tankar full   79 kg

Vekt information:

Vikt utan motorn 675 kg
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Med båtkategori menas följande:

 Båten är konstruerad att användas i förhållanden där vindstyrkan kan överstiga 8 
beaufort (ca.  21 m/s) och där den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 m. Båtarna är i dessa 
fall till stor del självförsörjande.  Kategori A omfattar inte onormala förhållanden som exempelvis 
orkaner. De ovan beskrivna förhållandena kan man råka ut för under långa resor, tex. då man åker 
över oceaner, eller vid kusten när vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera hundra sjömil 
utanför kusten.

 Båten är konstruerad att användas i förhållanden där vindstyrkan är högst 8 
beaufort (ca.  och där den signifikanta våghöjden är upp till 4 m (se anmärkningen nedan). 
Sådana här förhållanden kan man råka ut för under tillräckligt långa havsfärder, eller i kustvatten när 
vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera tiotals sjömil. De ovan beskrivna förhållandena kan 
man också råka ut för på insjöar som är tillräckligt stora för att utveckla den ovan nämnda våghöjden.

 Båten är konstruerad att användas i förhållanden där vindens styrka är högst 6 
beaufort (ca. 14 m/s) och den signifikanta våghöjden är högst 2 m (se anmärkningen nedan). 
Sådana här förhållanden kan man råka ut för på öppna insjöar, flodmynningar och på kustvatten i 
måttliga väderleksförhållanden.

 Båten är konstruerad att användas i förhållanden där vindens styrka är högst 4 
beaufort (ca. 8 m/s) och den signifikanta våghöjden är högst 0,3 m (enstaka större vågor 0,5 m). 
Sådana här förhållanden kan man råka ut för på skyddade insjövatten, och på kustvatten då det är fint 
väder.

Kategori A:

:

:

:

Kategori B

Kategori C

Kategori D

OBS!

Den signifikanta våghöjden är medeltalet av höjden på vågorna som hör till den högsta 
tredjedelen av alla vågor, vilket i stort sett motsvarar den våghöjd en erfaren observatör 
uppskattar. Vissa enstaka vågor är dubbelt så höga som dessa.
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21. Utrustning
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Brandsläckare med torrpulver

Batteri och elsystem

Huvudströmbrytare
  

Båten är försedd med en brandsläckare med 
torrpulver med en effekt på 13A 70 BC. 
Brandsläckarna i båten skall ha en total effekt
på minst 8A 68B. Brandsläckaren måste 
kontrolleras årligen på en auktoriserad 
serviceverkstad. Gå igenom instruktionerna för 
brandsläckaren före din första båtfärd, och 
klargör även för resten av besättningen var 
brandsläckaren finns och hur den fungerar.

 

Batteriet måste alltid vara helt laddat så att det 
fungerar korrekt och inte blir skadat i t.ex. kall 
väderlek. Du bör kontrollera batteriets spänning 
med en voltmeter (finns t.ex. på 
servicestationerna) och om så krävs ladda upp 
det med en batteriladdare som är försedd med 
en automatisk kretsbrytare, enligt instruktionerna 
som hör till laddaren. Håll batteripolerna rena - 
rengör dem när det behövs, och skydda dem 
med anti-rostfett.

Huvudströmbrytaren måste slås på innan 
motorn startas.

Navigationsljus

Stege

Båten är utrustad med tre (3) navigationsljus: 
två sidoljus, grönt och rött, och en ljusmast som 
lyser upp runt om. Dessa ljus måste användas 
vid färd i mörker. De slås på från 
kopplingspanelen.

Båten är utrustad med en länspump som drivs 
manuellt. 
 

När du använder länspumpen ska du ta bort 
skyddshöljet och fästa handtaget på rätt ställe. 
Genom att föra handtaget fram och tillbaka 
dränerar du vatten från länsen.

Stegen är antingen vikbar eller av 
teleskopmodell.

Länspump

Brytare 

 

Brytarna för kontrollerna finns på styrpanelen.

Töm hela innehållet i brandsläckarens
mot elden på samma gång. 

OBS!

OBS!
Slå av strömmen med 
huvudströmbrytaren innan du kopplar 
bort batterikablarna. Blanda inte ihop 
kablarna + (plus) och - (minus) med 
varandra.

VARNING!

När batterierna laddas bildas en 
explosiv gas. Rökning, öppen eld 
eller gnistor i närheten av 
batterilådan kan leda till 
explosionsrisk.

Slå aldrig av strömmen med 
huvudströmbrytaren medan motorn 
är igång. Motorn och generatorn kan 
skadas. De andra kretsbrytarna är 
placerade på instrumentpanelen, 
och de skyddas av automatiska 
säkringar.

OBS!

En roterande propeller är livsfarlig för 
en person som har fallit i vattnet och 
för simmare. Du måste använda 
nödbrytaren eller stoppa motorn när 
en simmare eller vattenskidåkare 
kommer ombord.

FARA!

S
W

E



1. 
säkringar

2. Brandsläckare

3. Navigationsljus

4. CE-skylt

5. Bränslepåfyllare

6. Länspump

7. CIN-kod

8. Dränering för regnvatten

9. 

* EXTRAUTTRUSTNING

Huvudströmbrytare och 

Avstägningskran för 
regnvatten dränering
OBS. Kraner måste vara 
öppnad för drenering

11.

2.

5.

6.

8.

9.

9.

1 2

3 3

3

4

5

F LH0 A 1 BE 0 12 0I 1 7

88

9 9

6

Placeringen av utrustningen kan variera beroende på vilka tillval som finns installerade.

22.  Utrustningens placering 550 BR
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1. Bränsletank 105 l

2. Batteri

3. Insugning av manuel       
länspump

4. Skrovgenomföring av 
länspump

5. Bränslefilter

* EXTRAUTTRUSTNING

   Bränsle
    105 L

1

- +
2

3

4

5

3.

4.

5.

22.  Utrustningens placering 550 BR
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Placeringen av utrustningen kan variera beroende på vilka tillval som finns installerade.



75 kg 75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

23. Lastning
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Den största rekommenderade lastningen för båten kan beräknas enligt följande:
a) den totala vikten av personerna i båten (standardvikten för en vuxen är 75 kg och för ett 

barn 37,5 kg). Se rekommendationerna i handbokens tekniska avsnitt.
b) basutrustning kg.
c) förbrukbara vätskor (sötvatten, bränsle o.s.v.) i bärbara tankar kg.
d) förbrukbara vätskor (sötvatten, bränsle o.s.v.) i fasta tankar kg (tankarna helt fulla).
e) proviant och andra förråd  kg.
f)      en räddningsflotte eller jolle när en sådan är avsedd att medhavas.

Den rekommenderade lasten består endast av ovan nämnda viktkomponenter.

VARNING!

Ta inte ombord fler passagerare än vad som rekommenderas. Passagerarnas totala vikt 
får inte överskrida lastbegränsningarna oavsett hur många de är. Passagerarna ska alltid 
sitta ned i båten under färden.

VARNING!

Överskrid aldrig den största rekommenderade lasten när du lastar båten. Lasta båten 
alltid omsorgsfullt och fördela lasten ändamålsenligt så att konstruktionstrimmet 
behålls (ungefär rät köl). Undvik att placera tung vikt högt upp.

Bild 1. Sittplatser för passagerarna i olika båtmodeller (med maximalt antal passagerare).
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24. Förhindra att vatten kommer in 
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24.1 Öppningar i skrov och däck

Ut- och inloppen och avstängningsventilernas placeringar visas i avsnitt 22. Utrustningens placering. 
Vi rekommenderar att ventilerna stängs (med undantag för regnvattendräneringar i uteutrymmet) när 
båten lämnas utan uppsikt. 
 
Luckan till båtens motorutrymme skall under gång alltid vara stängd. Om du är tvungen att öppna 
luckan till sjöss (t.ex. i samband med en service- eller reparationsåtgärd), måste du se till att det inte 
kommer in för stora mängder vatten i motorutrymmet. Håll dörrar, luckor, ventiler och fack till styrhytten 
stängda i hård vind och sjögång. 

Innan du lämnar land måste du kontrollera att det inte finns vatten i länsen.

Länspumpens placering finns markerad på diagrammet i avsnitt 22. Utrustningens placering.

Det ligger på ägarens/användarens ansvar att i båten finns åtminstone en hink eller ett öskar för 
tömning och det skall vara fäst så att den inte tappas bort.

24.2 Länspumpar och ösning

VARNING!
När du vill hålla däckluckan öppen till sjöss ska du alltid säkra dess position med hjälp 
av låsmekanismerna (HT- och kabinmodeller). Om luckan stängs av misstag på grund
av båtens rörelse kan det orsaka personskador. Säkra även andra luckor och dörrar i
stängt eller öppet läge.

VARNING!

Länspumpsystemet är inte avsett för skadekontroll (t.ex. läckage orsakat av grundstötning).

OBS!
Kontrollera med jämna mellanrum att alla länspumpar fungerar. Ta bort skräp från 
sugöppningarna.
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Påfyllning för bränsle

Ventilationsventil för bränsletank

Ventilationsventilanslutning för bränsletank

Anslutning till bränsletankens fyllningsslang

Bränslefilter
(monterat på slangen
 för bränslepåfyllning)

Motor

Slang för bränsleretur
(endast i dieselmotorer)

Slang för bränslepåfyllning

Sensor för bränslenivå

Bränsletank

Placeringen av utrustningen kan variera beroende på modell eller utrustning.

25. Bränslesystemets funktionsprincip
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26. Elsystem
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Säkringarna I Bella-båtar är så kallade automatiska säkringar, som kan aktiveras på nytt efter 
överbelastning genom att man trycka upp vippbrytaren som gått ned. Ändra inte på säkringarnas 
amperetal, och montera inga komponenter som överskrider strömkretsens nominella strömstyrka.

Stäng av strömmen från huvudbrytaren när du lämnar båten för en längre tid. Stäng även av 
strömmen medan du utför elinstallationer.

När du tar bort eller installerar batterier ska du vara noga med att inte röra batteriernas båda poler 
samtidigt med metallföremål.

Ladda endast batterierna med den installerade batteriladdaren eller med en laddare som har 
motsvarande kapacitet. Laddning med för hög ström kan orsaka explosionsfara.

Ändra inte båtens elsystem eller ritningar i anslutning till den. För ändringar och underhåll ska en 
kompetent båteltekniker anlitas. Eventuella installationer av tilläggsanordningar, reparationer eller 
ändringar ska dokumenteras, och de ska godkännas av tillverkaren. Om detta försummas, kan 
eventuell garanti träda ur kraft.

Rör inte vid ett växelströmssystem som har spänning.

OBS!

Slå aldrig av strömmen med huvudströmbrytaren medan motorn är igång.

OBS!
Täpp inte igen batteriernas ventilationsrör.



NNabigation ljusF1

F2 Karta plotter

RadioF4

F3 12 V DC+usb

F5 Länsvatten indicator

F5 Länsvatten indicator

Bryter och sikringar

27. Elektriskt diagram 550 BR
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Elektriskt diagram finns placerad i plastfickan i bakre pärm av boken.
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